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KBO-LIEROP 
kbo-lierop@outlook.com   
www.kbo-lierop.nl  

   

Lees verder op de achterzijde >>>>>>>>>> 

LIEROP 

Nieuwsbrief november  
 

Attentie: Kijk ook op de achterzijde van de nieuwsbrief. 

1. De cursus SmartPhone, die we samen met Lierop Leeft 
organiseren en de cursus I-pad/Tablet verlopen naar wens.  

2. De cursus valpreventie in de Vurherd is goed bevallen. De voorlichting was helder, 

duidelijk en zinvol. We hebben er weer een hoop van opgestoken. 

3. De rondleiding op natuurbegraafplaats het Schoorsveld in Heeze is heel goed 
bevallen. Iedereen was erg te spreken over de duidelijke uitleg en de gastvrije 
ontvangst.  

4. Het riktoernooi begint in november en duurt tot maart, om de 14 dagen op 
woensdagmiddag om 13:30 uur in de Vurherd.  
Data in 2019: 6 november, 20 november, 4 december, 18 december. 
Data in 2020: 8 januari, 22 januari, 5 februari en 19 februari.  
Dan wordt de kampioen bekendgemaakt. U kunt/moet zich aanmelden bij Driek.  

5. Op 17 november gaan we naar de musical Anastasia. Alles is geregeld en we hebben 
in totaal 39 leden/kennissen die gebruik maken van de aanbieding.  

6. Op donderdag 21 november treedt om 14:00 uur in de Vurherd Side by Side voor u op. 
Een duo waar muziek in zit. In de pauze krijgt u een kopje koffie en na de pauze kunt u 
weer volop genieten van de muziek van John en Hetty. Succes verzekerd. 

7. Op 1 januari gaat ons nieuw verenigingsjaar weer in en zal de contributie, die € 20,- p.p. 
bedraagt weer geïnd worden. Op 2 januari 2020 zal automatisch de contributie voor 
2020 voor de KBO afdeling Lierop als SEPA incasso van uw rekening worden 
afgeschreven. Het kenmerk dat de KBO Lierop bij het incasseren gebruikt is 
NL51ZZZ171552650000 (incassant ID). Uw lidnummer hanteren wij als het 
machtigingskenmerk. De unieke combinatie van de incassant ID en uw lidnummer vindt 
u terug op uw rekeningafschrift.  

8. PSV Stadiontour, wie gaat er mee? Jan van Bussel, oud-bestuurslid kwam met dit idee. 
Meer dan honderd jaar historie in een inmiddels hypermodern stadion, nog altijd 
gevestigd op de plek waar het ooit begon: de Frederiklaan in Eindhoven. Ontdek 
bijzondere plaatsen van het Philips Stadion en laat je daarna verrassen door de rijke 
historie van PSV door een bezoek aan het PSV Museum!  
De kosten bedragen €14,50 per persoon. Dit is inclusief een rondleiding door een gids, 
bezoek aan het PSV Museum, consumptie in eetcafé De Verlenging en een PSV-
souvenir. 
We polsen of er voldoende interesse is. Datum en tijd zijn nog nader te bepalen. Geef 
even door aan Driek als je belangstelling hebt. Dan kunnen we aan de slag. 
 

Opgave activiteiten: 
Driek Doezé 
h.doeze1@hotmail.com 
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9. Vrijdag 17 januari gaat Kring Someren met de bus naar de Senioren Expo in het 
NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven. De Senioren Expo is de beurs voor 
50-plussers in Brabant en u vindt er alles op het gebied van: 

• wonen en leven  

• reizen en vrijetijd 

• hobby en creativiteit 

• mode en beauty 

• gezondheid en beweging 
Naast de aanwezigheid van een groot aantal diverse stands, zijn er ook verschillende 
activiteiten. Zo vindt er meerdere keren per dag een modeshow plaats met 
de nieuwste trends. Ook worden er diverse workshops gegeven. Onder het genot 
van een hapje en een drankje kunt u tevens genieten van optredens van diverse 
bands, artiesten en koren. 
De kosten zijn € 7 per persoon inclusief busreis en entree. 
Vertrek 9.00 uur vanaf de Ruchte. Als u meewilt even doorgeven aan Driek. Graag 
voor 25 november. 

10. De nieuwe site komt halverwege november online. Niet alles is overgenomen van de 
oude site, de nieuwe site kan nu weer groeien met actuele informatie. In de Home 
pagina staat wat er op korte termijn georganiseerd gaat worden en staan korte 
verslagen van de laatste activiteiten. De doorloopsnelheid wordt wat groter.  
Op diezelfde pagina staat een slider (diavoorstelling van een paar foto’s) met foto’s van 
de laatste activiteiten, de slider wordt regelmatig vernieuwd. Als u absoluut niet wilt 
hebben dat er op deze slider een keer een foto van u bij komt te staan, moet u dat 
even doorgeven aan Driek. Wij houden dan rekening met uw wensen. 
Verder is er een tabblad in het menu; “KBO-Lierop” met informatie over het bestuur en 
over de Kring Someren. Het tabblad; “Activiteiten” gaat over de vaste activiteiten, zoals 
biljarten, fietsen, rikken en jeu de boules. De deelnemerslijsten zijn alleen toegankelijk 
voor leden. “Fotoalbums” spreekt voor zich en “Onze Agenda” en “Contact” ook. Bij 
“Nieuwsbrief” vindt u uiteraard onze laatste nieuwsbrieven. Wij wensen u veel 
leesplezier.  

Overigens kunnen de namen van de tabbladen nog veranderen. 

 

Met vriendelijke groeten, het bestuur van KBO-Lierop 

➢ Alle informatie vindt u op de site van KBO-Lierop 

➢ Kijk ook bij deelnemerslijsten of u zich hebt opgegeven voor een activiteit 

➢ Tip ons een mogelijk nieuw lid 
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